
Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka
LĘDZINY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przewóz dzieci z G – 1 na halę sportową.

Zatwierdzam:



Lędziny, dnia 03.09.2012 r.

1.Informacja o zamawiającym.  Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka
reprezentowany przez dyrektora mgr J. Domaradzkiego  z siedzibą w Lędzinach,
ul. Pokoju 29

2.Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego.

3.Opis przedmiotu zamówienia. Przewóz dzieci z Gimnazjum nr 1 na halę
w Lędzinach ul. Lędzińska 8 i z powrotem w okresie 01.10.2012 do 18.12.2012 r.
wg załączonego harmonogramu z wyłączeniem przerw w zajęciach dydaktycznych.

4.Składanie ofert częściowych.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.

5.Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje zamówień
uzupełniających.

6.Oferty wariantowe. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

7.Termin wykonania zamówienia. Po podpisaniu umowy z wybranym oferentem
od 01.10.2012 r. do 18.12.2012 r.

8.Warunki udziału w postępowaniu. Do przetargu zakwalifikowane zostaną firmy,
uprawnione do występowania jako podmioty gospodarcze organizacyjnie,
finansowo i technicznie zdolne do realizacji zamówienia oraz nie podlegające
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 /Dz. U. 19/04 poz. 177/.

9.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie winni dostarczyć oferenci. 1/
Dane oferenta z ceną – załącznik nr 2  2/Oświadczenie – załącznik nr 3. 3/ Aktualny
wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji, potwierdzające
dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

10.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami.
Zamawiający oczekuje, że oferenci zapoznali się z treścią specyfikacji. Oferty,
które nie spełnią wymogów określonych w specyfikacji, będą odrzucone. Każdy z
oferentów, który pobrał specyfikację ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy. Pytania oferentów winne być
składane na piśmie i składane na adres: Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka Lędziny
ul. Pokoju 29. Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu, a kopia
odpowiedzi zostanie wysłana pozostałym oferentom wraz z treścią pytania bez
ujawniania źródła. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą
elektroniczną.



11.Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami. Do kontaktowania się z
oferentami upoważniony jest mgr Józef Domaradzki tel. 326-64-56

12.Wymagania dotyczące wadium. Zgodnie z art. 45 ust. 2 zamówienie nie jest
zabezpieczone wadium.

13.Termin związania z ofertą. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od
wyznaczonego terminu składania ofert.

14.Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta winna być sporządzona w języku
polskim pismem komputerowym. Poprawki winne być naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osoby lub osób upoważnionych.

15.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać
w siedzibie G -1 do dnia 24.09.2012 do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
24.09.2012 r. o godz. 15.15  w siedzibie G – 1 zgodnie z art. 86 ustawy. Oferty
należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Koperta winna być
oznakowana “Przewóz dzieci na halę sportową” nie otwierać przed 24.09.2012 r.
godz. 15.00, opatrzona dodatkowo danymi oferenta. Przed upływem terminu
składania ofert, oferent może zmienić lub wycofać ofertę.

16.Opis sposobu liczenia oferty. Cena oferowana winna obejmować wynagrodzenie
za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy usługi. cena za 1 km, dzienna ilość
przejechanych km/

17.Informacje dotyczące walut obcych. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

18.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty. Oferty oceniane będą na podstawie kryterium – cena 100%

19.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy. W trybie wskazanym w zawiadomieniu, wybrany
oferent winien przybyć do siedziby G – 1 celem podpisania umowy. Jeżeli oferent,
którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia
ich ponownej oceny zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy.

20.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zgodnie z art. 147 ust. 3 pkt 1
ustawy, Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.Istotne postanowienia umowy. Załącznik nr 4 – wzór umowy.

22.Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Ochrona prawna, przysługująca
oferentom zgodnie z działem VI ustawy.



Załącznik nr 1

Harmonogram przewozu na halę sportową

P O N I E D Z I A Ł E K
HALA 7.10 – 12.30

G – 1
wyjazd

CENTRUM
               przyjazd                 wyjazd

G – 1
przyjazd

7.1 0 7.20

8.35 8.45

8.55 9.05

10.25 10.35

10.45 10.55

12.20 12.30

W T O R E K
HALA 7.10 – 12.30

G – 1
wyjazd

CENTRUM
               przyjazd                 wyjazd

G – 1
przyjazd

7.1 0 7.20

8.35 8.45

8.55 9.05

10.25 10.35

10.45 10.55

12.20 12.30



Lędziny, dnia 03.09.2012 r.

Załącznik nr 2

OFERTA

Data .............................................................

Oferent ..............................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przewóz dzieci
G-1 na halę sportową oferujemy zorganizowanie przedmiotu zamówienia
w wysokości

.................................................................................................. zł (brutto)

Słownie ...........................................................................................

...................................................
Podpis oferenta



Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych
prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5.Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał
ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania
zamówienia.

6.Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.

7.Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25
ustawy.

8.Oświadczamy, że nie zalegamy w płatnościach z tytułu opłacania składek ZUS.

9.Oświadczamy, że nie mamy żadnych zaległości podatkowych w Urzędzie
Skarbowym w ........................................... i nie toczy się przeciwko nam żadne
postępowanie karno – skarbowe.

10.Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń i informacji /art. 233 K. K./

Podpis i pieczęć

...........................................................
(upoważniony przedstawiciel firmy)



................................, dnia ................................
Załącznik nr 4

Wzór umowy
Umowa

zawarta w dniu ……….. roku pomiędzy Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka
w Lędzinach ul. Pokoju 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

– mgr Józefa Domaradzkiego – dyrektora,

a  Panem/Panią …………, zam.………………………., zwanym dalej Zleceniobiorcą

Przedmiotem zawartej umowy jest usługa dotycząca przewozu dzieci z Gimnazjum
nr 1 na halę sportową w okresie 01.10.2012 – 18.12.2012 r. wg załączonego
harmonogramu /załącznik nr 1/

§ 1

Zamawiający zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się należycie wykonać usługę objętą
niniejszą umową oraz zapewnić pełne bezpieczeństwo przewożonych osób.

§ 2

Przewóz odbywać się będzie w dni robocze zgodnie z organizacją zajęć w gimnazjum.

§ 3

Umowa zawarta jest na czas określony od  01.10.2012 do 18.12.2012 r.

§ 4

Należność za wykonaną usługę ustalona została na podstawie wyliczonej stawki za
jedną godzinę ………..  złotych brutto.



§ 5

Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować należność za wykonaną usługę w cyklach
miesięcznych na podstawie wystawianych  faktur. Płatnikiem będzie Gimnazjum nr 1
im. Janusza Korczaka w Lędzinach.

§ 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Zleceniobiorca:


